Protokoll nr 12/2021

Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2021-11-08
Närvarande: Mikael Zagerholm, Erik Gaude, Patrik André, Maher El Kari, Henrik Lilliesköld,
Eddie Gongapsevas, Thomas Tärnbring, Krister Sjökvist
Förhinder: Johan Jangmo, Tomas Katzin, Mikael Zagerholm

1. Öppnande
Henrik hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående protokoll.
Patrik går igenom senaste styrelseprotokollet från 4/10. Protokollet läggs till handlingarna
utan synpunkter.
4. Inkommen post
Ingen inkommen post

5. Ekonomi. Rapport från kassören
Vi har fortfarande kassa på 125 tkr. Det är lite för lågt för året. Dessvärre ligger
bränslekostnaderna på rekordhöga nivåer, Nu ligger de på 26,40 per liter 100 ll och vi har
varit tvungna att höja flygtimpriserna för att hantera detta. Vi har diskuterat att byta bränsle
till 98 STC. Det är dock ingen lätt sak att lösa eftersom PPL-planen som kräver stora volymer
bränsle. Vi kan lyfta frågan med flygplatsen.
Jönköping energi har höjt elpriset. Vi har haft samma pris ett antal år viket har blivit
förmånligt. Kanske blev vi bortglömda i hanteringen vid tidigare höjningar. Det är dock slut
med ”rabattpriset” nu. Tur att vi har värmepump.
6. Flygtider per 8/11 Timmar inom parentes 4/10 2021.
KIK 321 (295) timmar
VPO 155 (143) timmar
IDG (Ingen uppgift) (75) timmar
BAW 217 (189) timmar
7. Tekniskt – Rapport från flygplansansvariga.
KIK – Nyservad. Annars inget speciellt.
IDG – Inga uppgifter
VPO –Inget speciellt
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BAW – Vacuumpumpen är utbytt. Vi har fått hjälp att hitta en ny, billig, begagnad.
Motorvärmare fixad, med mera. En glödlampa är bytt. Fortfarande verkar vi ha lite problem
med glappkontakt på radion.
8. Flygskolan
En elev tar en paus, å andra sidan får vi in en ny elev. Därför är det fortfarande 5 elever
igång. De olika blocken betas av efter hand. En bra och intresserad grupp! Inget övrigt att
rapportera.

9. Medlemsfrågor
Inget speciellt
10. Aktiviteter.
Höstmöte strax på gång. Efter jul tänker vi oss en uppfräschningsövning till medlemmarna. Vi
får återkomma med tid och innehåll.
11. Övriga frågor
Vi har fått hjälp av en elev att koppla samman elen i hangaren. Stort tack för hjälpen.
Vi diskuterar flygvarvet för att undvika att störa den person som bor under varvet till 01/19 i
onödan. Vi noterar att det ofta skulle gå att passera klart innanför byggnaden, men att varvet
tills vidare ska hållas klart utanför huset.
12. Kommande möten

6/12 18:00 med julbord. Henrik bokar.

Mötet avslutades
Henrik förklarade mötet för avslutat och tackade de närvarande

Vid protokollet
Mötesordförande

Patrik André

Henrik Lilliesköld

